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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADSKO VIJEĆE
n/p predsjednica Dijana Maras, mag.oec
PREDMET:Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
- dostavlja se,
Poštovana predsjednice Gradskog vijeća, gradske vijećnice i vijećnici,
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) u
skladu s člankom 49. stavak 1. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br.
02/18) podnosim polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
godine.
Nakon provedenih lokalnih izbora koji su održani 19. svibnja 2017. godine i ponovljenih
izbora u naseljima Vinalić i Gornje Maovice izabran sam za gradonačelnika Grada Vrlike
zajedno sa svojim zamjenikom Nikolom Uzunom za mandatno razdoblje 2017.-2021. godina.
Tijekom razdoblja za koje Vam podnosim ovo izvješće uz uobičajene svakodnevne poslove,
imali smo veliki broj aktivnosti koje su bile usmjerene na rješavanje onih problema za koja
smo smatrali da su veoma važni za poboljšanje svekolikog života na području našega grada te
Vam ističemo najvažnije:
- održana su dva sastanka s predstavnicima HEP-a vezana za poboljšanje
opskrbe električne energije, posebno stanovnika Kukra, Vinalića, Garjaka,
Ježevića i Koljana, nakon kojih je došlo do prosjecanja stabala i raslinja duž
cijelog dalekovoda te saniranja trafostanice u zaseoku Kaselji. Vjerujem da će
ovi radovi te postavljanje rastavljača u trafostanici Kaselji kojim će se
upravljati iz centra, u velikoj mjeri poboljšati opskrbu električnom energijom
navedenih naselja.
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-

također što se tiče HEP-a u više navrata održani su sastanci s ciljem izgradnje
Solarnog parka u našoj radnoj zoni, a za koji je HEP pokazao interes. U
početku ti su sastanci bili sa Josipom Pericom HEP-ovim direktorom za
obnovljive izvore, a poslije s predsjednikom Uprave Franom Barbarićem u
njegovom uredu u Zagrebu, no o tome više u slijedećem izvješću.

-

s potpredsjednicom Vlade i ministricom gospodarstva Martinom Dalić
potpisan je Ugovor o izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore na
iznos od 19 milijuna kuna.

-

svjesni velikih problema koji se odnose na prometnu infrastrukturu na našem
području u smislu problema kod groblja sv. Petra, ceste D1 prema Sinju te
županijske ceste 6082 u dijelu od Koljana do Dabra u općini Hrvace održano
je niz sastanaka s gospodinom Matijevićem, ravnateljem HC u Splitu te na
koncu zajednički sastanak u Hrvatskim cestama na kojemu su uz predstavnike
Grada sudjelovali ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković,
predsjednik Uprave HC-a Josip Škorić, državni tajnik Tomislav Mihotić i
zastupnik Davor-Ivo Stier, na kojem su definirani rokovi, a o kojima više u
slijedećem izvješću.

-

sastankom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike aktualizirano je pitanje
pravednijeg vrednovanja vrličkog kraja u hidroenergetskom potencijalu sliva
rijeke Cetine i uloge Peručkog jezera u radu nizvodnih hidrocentrala.

-

pokrenut je Program poticajne stanogradnje za potrebe stambenog
zbrinjavanja mladih obitelji s područja našega Grada.

-

s Hrvatskim vodama obavljen je razgovor s ciljem sufinanciranja izgradnje
prečistača otpadnih voda u Radnoj zoni Kosore te nastavak radova na
izgradnji kanalizacijske mreže uz cestu D1 od završetka Hrvatinićeve ulice do
Petrove, a sve radi omogućavanja kućanstvima koji se nalaze u “trokutu”
Hrvatinićeva-Jadranska-Petrova da se spoje na kanalizacijsku mrežu. S tim u
vezi u tijeku je izrada projektne dokumentacije kako bismo bili spremni čim
Hrvatske ceste započnu s rekonstrukcijom toga dijela prometnice, a koji se
očekuje tijekom ove godine.

Od ostalih gospodarskih i infrastrukturnih aktivnosti izdvajamo raspisivanje javne nabave i
odabir izvođača za izgradnju mrtvačnice u naselju Ježević, radove na proširenju groblja sv.
Jure u Maovicama, uređenje pristupne prometnice do pogona tvrtke VRMetal u Radnoj zoni
Kosore, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u vrijednosti 600.000,00 kuna.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Iz područja društveni djelatnosti izdvajamo slijedeće aktivnosti i mjere iz predmetnog
razdoblja:
- uveden besplatni boravak u vrtiću za svu djecu s područja našega Grada,
- za sve učenike osnovne škole osigurane besplatne knjige,
- stipendiraju se svi redoviti studenti s područja našega Grada s mjesečnim
iznosom od po 500,00 kuna,
- osiguran besplatni prijevoz učenicima putnicima srednjih škola,
- na prijedlog škole nagrađeni najbolji učenici naše škole,
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-

redovito se isplaćuju naknade za svako novorođeno dijete,
pomaže se rad svih udruga koje djeluju na području našega Grada,
uspješno organizirano i ovogodišnje Vrličko ljeto,
provode se Javni radovi u kojima je zaposleno 15 osoba u trajanju od 6
mjeseci,
nastavak sufinanciranja lokalnog prijevoza,
i dalje se provodi program Pomoći u kući starijim osobama.

NORMATIVNE DJELATNOSTI
U promatranom razdoblju održano je 6 sjednica Gradskog vijeća Grada Vrlike gdje sam kao
predlagatelj Gradskom vijeću predložio niz akata, a koji su usvojeni u predstavničkom tijelu.
Na sjednicama Gradskog vijeća Grada Vrlike usvojeni su sljedeći akti: 21 odluka, 1 pravilnik,
2 zaključka, 1 izvještaj, 12 programa te 2 plana.
Kao gradonačelnik Grada Vrlike u promatranom razdoblju zajedno sa svojim zamjenikom
donio sam: 64 odluke, 30 rješenja te 14 preporuka, suglasnosti, programa, javnih poziva i
potvrda. U promatranom razdoblju raznim javnopravnim tijelima upućen je veliki broj
podnesaka gospodarske, socijalne i administrativno-upravne problematike.
S poštovanjem,
Gradonačelnik
Jure Plazonić,v.r.

Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska / Tel/Fax: +385 21 827 023/222 /
vrlika@vrlika.hr

